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Till ett hushåll  
 

 
 

CABINET Avlägsnar Kalk och gör vattnet mjukt, eliminerar risken för Kalkproblem! 
 
Avhärdningsfilter typ Cabinet tar ned kalkhalten och gör vattnet mjukt. Det mjuka rena vattnet löser upp och 
avlägsnar gamla beläggningar. Detta gäller om varmvattenberedare, pannan, bergvärmepumpen, 
fjärrvärmeväxlaren, kranar, duschmunstycken m.m. är full med kalk och järn etc.  
 

Mjukt vatten ger även mindre energiförbrukning för att framställa varmvatten, tvätten och disken blir lättare 
ren och det krävs mindre tvätt och diskmedel vilket i sin tur sparar miljön & plånboken på samma gång.  
Mjukt vatten är skonsamt för huden och håret. 
Avhärdningsfiltret är godkänt för kommunal Lägenhet, fritidshus –och villa.  

 
 

1st komplett avhärdningsfilter Typ  

Cabinet 14-2400VS    VOLYMSTYRD 
Volymstyrd med automatisk regenerering  
(regenerering fast tid kl 03:00). 
 

Här medföljer även: 
1 st 3/4” förbigångspaket med avstängningskulventiler,  
2 st livsmedelgodkända rostfria 80cm flexslangar,  
25kg salttabletter,  
2 st 4m dränneringsslangar 
1 st Hårdhetsmätare (portabel) 
 
 
 

 
 
Underhålls mässigt mycket enkel, fyll på salttabletter i 
saltförrådet, vid behov. 
 
Med vår volymstyrda automatik får ni den lägsta 
saltförbrukningen. 
 
Vill man få ett så underhållsfritt filter som möjligt väljer 
man vårt helautomatiska exklusiva avhärdningsfilter typ 
Cabinet 14VS. 
 

Cabinet 14VS levereras komplett med vår mycket 
robusta automatik som är inställd utav oss vid 
leveransen. Automatiken räknar antal litrar vatten som 
blivit renat och känner av när det är dags att spola ren 
filtermassan, detta säkerställer lång livslängd av 
filtermassan, minimalt underhåll av anläggningen samt 
ger god vattenkvalitet året runt. 
 
 
 

Kapacitet mellan regenerering= 54000L vid 1dH. 
Flödeskapacitet 25L/min 
 
 

 
Mått för modellen mätt i mm. 
Cabinet 14VS. Höjd 1060, golvyta 316 x 559 

       Med designat blått lock total Höjd 1127mm 

 
Enkel & Smidig 
hårdhetsmätare ingår. 
Perfekt för att mäta 
hårdheten före filter 
samt efter för reglering 
av dh. Räkna dropparna 
tills vattnet slår om från 
röd färg till grön färg. 
Antalet droppar=  
hårdhet (dh).  

 
 

 
Enkel monteringssats 
ingår, innehållande 

förbigångspaket med 
avstängningskulventiler, 
två rostfria 80cm 
flexslangar 

 

                  

 

  
 

Se även information på nästa sida 

 

Kompakt med 
hög kapacitet. 

En av de saltsnålaste avhärdarna på 

marknaden vilket även ger lägsta 

driftkostnaden med vatten & salt. Detta 

tack vare trygg volymstyrd automatik. 

Bredd 

Höjd 

FILM 

LÄNK 

https://www.youtube.com/watch?v=zltKF7F6Lcs
https://www.youtube.com/watch?v=zltKF7F6Lcs
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Fullutrustad Avhärdare! 

 

 Unikt användningsområde 
Avhärdaren är godkänd för kommunal lägenhet, fritidshus, villa 

 

 Reningsgaranti  
Gör vattnet mjukt (ca+mg avlägsnar). Ingen risk för saltrester/saltsmak/luftpuffar efter 
renspolning. 
 

 Litet designat utförande 
Ryms i de flesta små utrymmen 

 

 Enkel montering och driftsättning 
skriv in klockslag och antal hårdhetsgrader dH (om vi fått analysvärden är hårdhet förinställd) 

 

 Stor kapacitet 
Cabinet-14VS renar 54.000 Liter vid 1dH. 

 

 Intelligent programvara...  
Justerar själv sin regenereringskapacitet efter inskriven hårdhet dH 

 

 Användarvänlig 
Tryck på en knapp för uppstart av manuell renspolning eller bläddra i program 

 

 Batteribackup 

4 timmar för klocka, grundinställningar bestående 
 

 Monteringssats ingår   
3/4” förbigångspaket med avstängningskulventiler, 2 st rostfria 80cm flexslangar av 
livsmedelgodkänd kvalitet, 25kg salttabletter, 2 st 4m dränneringsslang 
 

 Hårdhetsmätare ingår 
Portabel för kontroll/justering av hårdhet dH på renade vattnet 

 

 Digital display 
Blå bakgrundsbelyst som visar klockslag och kvarvarande kapacitet till regenerering 

 

 

Kvalitet till lägsta pris! FRAKTFRITT !! 
 

Regenerering: 
Avhärdningsfiltret regenererar ”föryngrar sig” helt automatiskt efter uppnådd vattenvolym med endast ca 
2,3kg salt per gång. Saltet förbrukas därmed endast när filtret gör sin renspolning (regenerering) till avloppet! 
Under denna period sköljs filtermassan ren från uppfångad kalk som fastnat i filtermassan. Härmed återfår 
filtermassan sin fulla avhärdande effekt. När renspolningen är avklarad levererar filtret åter ett friskt och mjukt 
dricksvatten.  
Saltförrådet kan fyllas upp med ca 100 kg salttabletter, och återfylls helt vid behov. Saltförbrukningen bestäms 
av hårdheten på råvattnet och hur mycket vatten ni använder i huset. 
 
Avhärdningsfiltret renspolar som sagt helt automatiskt utan översyn och livslängden på filtermassan beräknas 
upp till ca 10 år!  
 

Europe Vattenrening AB har alla typer av avhärdningssystem, från filtret till den lilla sommarstugan eller till 
större Samfällighets- föreningar! ”Allt under ett tak”! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Se även information på nästa sida 
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Tillval, Partikelfilter att montera före avhärdaren REKOMMENDERAS! 
Avlägsnar eventuella sandpartiklar, sediment som kan komma från brunnen. 
Skyddar avhärdningsfilter och övrig utrustning, säkerställer god driftfunktion! 
*Denna behövs normalt ej på kommunala vatten 

 
1st BLÅ TOPP* –Partikel avskiljare Länk klicka här. 

1 st 20-30 my filterpatron Länk klicka här.  
 

 

Filterpatronen byts ut mot ny vid behov. 

 

 

 
Om ditt vatten även har fått anmärkning på Järn, Mangan, Turbiditet, Färg m.m ska detta åtgärdas före med Europe 
Filtersystem. Ring och rådfråga oss om val av produkt före köp. 
 
 
 

 
Allmänna reklamationsnämnden 

Vi rekommenderar alltid kunden att kontrollera så att de företag som gett offert inte är anmälda till  
Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden telefonnummer är 08-50886000  
med tiderna 9.00-12.00 
 
 
 

FRAKTFRITT inom Sveriges fastland (gäller även till Gotland).  
(Montering tillkommer) 
Garanti: 10 år garanti på filtertank vid material– och fabrikationsfel. 
Garanti: 2 år vid material– och fabrikationsfel. 
Garanti: 2 års renings– och återköpsgaranti enligt text i garantin. 
Filtermassan är ett förbrukningsmaterial. Salttabletter är förbrukningsmaterial.  
Spolvattnet från filtersystem bör tex ledas till stenkista. Kolla upp vad som gäller för ditt avlopp. 
Leveranstid: ca 3-7 dagar, normalt har vi allt på lager för leverans samma dag. 
Fullständig installations –och bruksanvisning ingår med leveransen.  
Fri telefonsupport för all framtid! När du uppger kund nr för anläggning. 
 

Med vänliga hälsningar 
EUROPE VATTENRENING AB 
 

 
 

Er Kontaktperson: Kristian Petersson   Tfn. 0478-10017 
 
 
 
 

Referenser finns på vår hemsida: www.europevattenrening.se 
Vid behov av att få kontakt med vvs-montören som kan hjälpa dig med monteringen kan ni hitta dem 
på vår hemsida, se –Montör nära dig. 

Vi står alltid till tjänst med ytterligare 
information & genomgång av offerten.  
 
Vårt telefon nr är 0478-10017 

 

Referenser 
Länk! 

http://www.europevattenrening.se/e-handel1.html?s=product&c=bla-topp-10-998&p=bla-topp-10-filterhus-4111
http://www.europevattenrening.se/e-handel1.html?s=product&c=bla-topp-10-998&p=klarpatron-10-20-30mic-veckad-2824
http://www.europevattenrening.se/
http://www.europevattenrening.se/referenser.html
http://www.europevattenrening.se/referenser.html

