
Avhärdningsfilter typ MJUKIS- TWIN
Ger dig lägst saltförbrukning och lägst driftkostnad samt rent vatten under
dygnets alla timmar även under pågående renspolning!
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Mjukis- Twin för egen brun,
kommunalt vatten etc. Två
filtertankar med en automatik,
när den ena filtertanken renar
vattnet är den andra i standby.

Mjukis- Twin för kalkhaltiga,
hårda vatten. Med
Avhärdningsfilter får man bort all
kalk, vattnet blir mjukt som
regnvatten.
Även Tungmetaller fastnar i
Avhärdningsfiltret.
Filtret är helautomatiskt och
skötseln är mycket enkel.
Det mjuka rena vattnet löser upp
och avlägsnar gamla kalk
beläggningar i rör och
värmesystem.

Mjukis- Twin är vattenrenaren
för hela förbrukningen där hög
reningseffekt är ett krav.

Mjukis - Twin levereras komplett
med tillbehör för att kunna tas i
bruk omgående efter installation.

Mjukt vatten har många fördelar.
Lättare att hålla rent i sanitets-
porslin, behagligare att bada och
duscha i. Renare tvätt, bättre
resultat vid fönstertvätt samt
biltvätt. Du kan minska
doseringen av tvättmedel m.m.
Inga kalkfläckar vid självtorkning.

Funktionsbeskrivning av MJUKIS- Twin.
Vattnet passerar genom en jonbytare (filtermassa) där vattnets Kalk fastnar på jonbytaren.
Även små mängder järn och mangan fastnar i filtret.
När filtermaterialet (jonbytarmassan) i den ena filtertanken blivit mättad startas en
regenerering/renspolning och filtermassan sköljs ren med saltlösning. Saltlösningen sköljs genom
filtermaterialet och tar med sig alla föroreningar ut till avloppet. Detta medan den andra filtertanken tar
över filtrering mot förbrukningen. Mjukis-Twin består av två filtertankar med en automatik, när den ena
filtertanken renar vattnet är den andra i standby och möjliggör således rent vatten under dygnets alla
timmar, även under pågående renspolning/regenerering.
Filtermaterialet är långlivat och behöver normalt ej bytas mer än vart tionde år.

Underhållsmässigt mycket enkelt: Fyll bara i salttabletter i saltförrådet.

Följande ämnen avlägsnas med avhärdningsfilter typ MJUKIS-TWIN

Ca+Mg dH Tungmetaller

Vi garanterar att ni blir nöjda!
Ring oss gärna för mer information.
Med vänlig hälsning ifrån det genuina familjeföretaget
Europe Vattenrening AB Telefon nr. 0478-10017

Tekniska data MJUKIS-TWIN
Modell 100 510P 610P
Röranslutning 1” 1 ½” 1 ½”
Filtertank diameter mm, vardera 410 550 610
Totalhöjd mm 1850 1900 2100
Saltförråd yta diameter mm 600 610/900 900
Saltförråd höjd mm 1050 1200/1100 1100
Saltförråd rymd kg 300 300/500 500
Elanslutning 24V 24V 24V

Viktigt är att kund/beställare kontrollerar att brunnen har tillräcklig vattenkapacitet att renspola filter.


