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 Vi hjälper dig med tips och råd! 
 Vattenfilter  
 Vattenanalyser 
 Service & skötsel 

 
 
 

Med vårt största patronfilter reduceras Järn, Mangan och Färg från ditt vatten! 
Patronfiltret i denna offert monteras efter er befintliga trycktank och tryckströmbrytare. 
 
 

 
 
Postadress 
Europe Vattenrening AB 
Centralgatan 16 
360 51 Hovmantorp 

Telefon 
0478-10017 
Telefax 
0478-12213 

E-post 
europe.vattenrening@tele2.se 
Hemsida 
www.europevattenrening.com 

Org.nr/F-skatt 
556386-0013 
VAT No. 
SE556386001301 

Plusgiro 
12 48 90-5 
Bankgiro 
5653-3433 
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Avlägsnar partiklar ner till 5 micron, ger reducering av Järn, Mangan och Humus (Cod-Mn). 
Kolfiltret förbättrar färg, lukt, smak. Minskar risken för igensättning i annan utrustning efter. 
 
 

 

1 st komplett BLÅ TOPP XXL – Paketpris.  
Medföljer gör 1 st filterpatron typ kolstav 5micron, 1 st filternyckel, 1 st väggfäste. 
 

 

 
 

Tillval: 1 st extra filterpatron typ kolstav 5 micron.  
(för framtida byte)  
 
 

 
 

Flödes kapacitet -& vattentryck:  
Upp till ca 60 L/min på kommunalt vatten med vattentryck ca 5kg/bar in mot filterhus.  
Arbetstryck på vattnet fram till filterhuset bör vara Max 5kg/bar.  
Obs, vattentrycket fram till Blå-Topp XXL samt mängden smuts som fastnar på filterpatronen påverkar det vattentryck och vattenflöde som 
kommer ut från filterpatronen mot förbrukningen.  
 

Enkelt underhåll: 
Filterpatronen byts ut var 6:e månad, eller tidigare om det behandlade vattnet ut från filtret blir sämre (förändrad färg/smak) eller det 
uppstår tryckfall och/eller minskat vattenflöde till följd av igensatt filterpatron.  
Vattentrycket före och efter Blå-Topp XXL får skilja med Max 0.9kg/bar, därefter bör filterpatronen bytas ut. 

 

Montering: 
Blå-Topp XXL monteras efter er befintliga trycktank och tryckströmbrytar.  
Före patronfiltret bör vara monterad en säkerhetsventil på 6kg/bar.  
Avstängnings kulventiler monteras före och efter Blå-Topp XXL för att underlätta byte av den invändiga filterpatronen.  
Manometer före & efter Blå-Topp XXL bör monteras för att lättast kunna hålla uppsikt på frekvens av filterpatron byten.  
Vi rekommenderar att ni använder rekommenderat väggfäste vid montering av filterhuset. 

 

Möjlighet att effektivisera reningen: 
Beroende på ditt vattens svårighetsgrad kan man i vissa fall behöva justera vattenflödet in till filtret för att uppnå en högre reningsgrad 
genom filterpatronen, med kulventilen före filtret gör ni detta enkelt genom att då minska flödet tills fullgott resultat uppnåtts. 
Vårt luftningssystem finns som komplement vid behov där metaller så som järn och mangan är hårt bundet i vattnet, luftningssystemet 
oxiderar upp metallerna och gör det lättare för filterpatronen i Blå-Topp XXL att avlägsna dem från vattnet. Luftningssystemet ger även 
ökad reningseffekt mot svavelväte Lukt. 
 

Förslag på uppställning vid montering, se nedan ritning: 

 
Se även information på nästa sida 
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FRAKTFRITT inom Sveriges fastland (gäller även till Gotland).  
(Montering tillkommer) 
Garanti: 2 år vid material –och fabrikationsfel. 
Filterpatron är förbrukningsmaterial och byts vid behov, senast var 6:e månad. 
För filterpatroner lämnas ingen reningsgaranti. 
Leveranstid: ca 3-7 dagar, normalt har vi allt på lager. 
Fullständig installations –och bruksanvisning ingår med leveransen.  
Fri telefonsupport för all framtid! När ni uppger kund nr för anläggning. 
 

Med vänliga hälsningar 
EUROPE VATTENRENING AB 

 

 
 

Er Kontaktperson: Kristian Petersson 
Tfn. 0478-10017  

 
 
 

 

Vi står alltid till tjänst med ytterligare 
information & genomgång av offerten.  

 
Tfn. 0478-10017 


