
Tar bort kalk, ger mjukt vatten 

 

MinikineticMinikineticMinikinetic   
 Avhärdningsfilter 

Volymstyrd 

Enkel att installera & sköta 

Lätthanterliga saltblock eller salttabletter  

Garanti 3 år , filtertankar 10 år 

Helt automatisk drift 

Ingen elektricitet 

Dubbla filtertankar 

Tar lite plats (höjd 48 cm) 



Kineticosystemet: 
Systemet bestå r åv två filtertankar, en inbyggd saltbeha llare och vattenma tarstyrning. 
Filtertånkårnå vå xelverkår dvs. nå r den enå tånken å r i årbete vå ntår den åndrå på  ått tå ö ver driften, 
vilket sker åutömåtiskt nå r den fö rstå tånken å r fylld åv kålk. 

Kineticoventilen: 
Sitter uppe på  en åv filtertånkårnå öch å r ”hjå rnån” i systemet (se bild nedån). Den stårtår båck-
spölning öch rengö ring åv filtertånkårnå såmt vå xlår ö ver till den åndrå tånken exåkt nå r det behö vs. 
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, ömjusterås eller frå nköpplås nå r du reser bört eller hår besö k. Allt 
skö ts åutömåtiskt utån reglåge eller elektriskå timrår. Filtermåssör behö ver inte bytås regelbundet då  
en vå lskö tt jönbytåre vånligtvis hår en livslå ngd på  ö ver 20 å r.  
 
Under båckspölning ånvå nds behåndlåt våtten vilket ger hö gre kåpåcitet öch skyddår de rö rligå  
delårnå i ventilen. Båckspölning sker mötströ ms vilket spårår våtten öch sålt.  
 
Fö rbrukningen åv åvhå rdningssålt å r betydligt lå gre å n fö r tidsstyrdå ånlå ggningår.  

Skötsel: 
Anlå ggningen erfördrår betydligt mindre skö tsel å n åndrå filterånlå ggningår.   
Sålttånken rengö rs en gå ng per å r eller vid behöv.  
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Helt utån elektricitet  
Mycket såltsnå lt (såltblöck eller salttabletter) 
Völymstyrd 
Lå ttskö tt 
Båckspölår endåst vid behöv 
Rö rligå delår endåst i köntåkt med behåndlåt våtten 
Båckspölår med mjukt våtten 
Dubblå filtertånkår 
Mötströ ms båckspölning 
Våtten kån ånslutås på  vå nster eller hö ger sidå 
Helt åutömåtiskt 

All avkalkning upphör till 100 % 

Ingen elektrisk automatik 

Kåpåcitet 20-27 l/min 

Arbetstryck 2,5-8,3 bar 

Störlek med hjul B22 d48 h55 cm 

Arbetstemperåtur (HF/HT) 35/65°C 

pH, Min-Måx 5-10 

Båckspölningsvölym HF/HT 19 liter 

Båckspölningstid 11 minuter 

Måx båckspölning 5 l/min 

Anslutning fö r våtten ¾” 

Anslutning fö r åvlöpp 10 mm 

Såltfö rbrukning 0,45 kg/Reg. 

Såltvölym 8kg (2x 4kg) 


