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Kineticosystemet: 
Systemet bestå r åv två  pår filtertånkår med vår sin ö vre öch undre tånk såmt en sepåråt såltbehå llåre. Våttnet 
filtrerås fö rst genöm det enå pårens ö vre tånk då r pårtiklår med störlek 3-5 micrön stånnår. Dettå åvlå gsnår 
bl.å. utfå llt jå rn öch mångån. Våttnet förtså tter sedån till den nedre tånken då r resterånde jå rn, mångån, få rg, 
grumlighet, kålk, urån, COD/humus, öch ö vrigå å mnen åvlå gsnås. 
 
Filtertånkårnå vå xelverkår dvs. nå r det enå tånkpåret å r i årbete vå ntår det åndrå på  ått tå ö ver driften, vilket 
sker åutömåtiskt nå r det fö rstå påret å r fyllt åv fö röreningår. 

Kineticoventilen:  
Sitter uppe på  filtertånkårnå öch å r hjå rnån i systemet (se bild t.h.). 
Den stårtår båckspölning öch rengö ring åv filtertånkårnå exåkt nå r det behö vs såmt vå xlår ö ver till det åndrå 
tånkpåret. Dettå gö r ått systemet ålltid levererår behåndlåt våtten, å ven då  det båckspölår. 
De rö rligå delårnå i ventilen å r endåst i köntåkt med behåndlåt våtten. 

Fördelar: 
Filtret behö ver inte stå ngås åv, ömprögråmmerås eller frå nköpplås nå r mån reser bört eller hår  
besö k. Ingen (köstsåm) ö verkåpåcitet erfördrås fö r ått klårå tillfå lligå ö kningår åv våttenfö rbrukningen. Allt 
skö ts helt åutömåtiskt utån reglåge öch utån elektriskå timrår. 
Båckspölningen sker mötströ ms vilket spårår våtten öch sålt. Under båckspölning ånvå nds enbårt behåndlåt 
våtten vilket ger hö gre kåpåcitet öch skyddår de rö rligå delårnå i ventilen.   

Skötsel: 
Anlå ggningen erfördrår betydligt mindre skö tsel å n åndrå filterånlå ggningår.   
Avhå rdningssålt fylls på  nå gön eller nå grå gå nger per å r. 
Sålttånken rengö rs en gå ng per å r eller vid behöv. 
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Kåpåcitet (vid 1-2 bars tryckfall) 43-68 liter/minut 

Störlek -filtertankar d43 h123 cm 

Störlek -saltbehållare d46 h89 (ålt. d30 h107)cm 

Anslutningår 1”/32 mm 

Båckspölningsvölym 246 liter 

Måx båckspölning 11,4 liter/minut 

Båckspölningstid 40 minuter 

Såltkåpåcitet 125 (ålt. 63)kg 

Medietyp -övre tankar Måcrölite 

Medietyp -nedre tankar Anjön/Kåtjön 

Måteriål filtertånkår Glåsfiber 

Arbetstryck 2,8 - 8,6 bår 

Arbetstemperåtur HF/HT 2 - 49°C 

pH 5 - 10 

Hå rdhet måx 32°dH 

Vikt drift/frakt 91/73 kg 


