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Produktbeskrivning för AA-70 filter 
Hämtad från E-handel hemsida www.europevattenrening.se 
 

Filmlänk tryck här Avsyrningsfiltret AA-70 

 

 

 

               

 
 

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

 
 

Bra att veta: Ph värde bör helst vara över 7.5!  
Se Tips sida 5 . 
Låga pH värden under 7.0 medför ökad risk för korrosion i rörledningar av metall, risk för framtida 
vattenskador och utfällning av aluminium, bly och koppar från rörledningarna och kranar till ditt 
dricksvatten (hög kopparhalt är hälsofarligt!).  
 

 
 
Postadress 
Europe Vattenrening AB 
Centralgatan 16 
365 42 Hovmantorp 

Telefon 
0478-10017 
  

E-post 
info@europevattenrening.se 
Hemsida 
www.europevattenrening.se 

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

Bankgiro 
5653-3433 

http://www.europevattenrening.se/
http://youtu.be/60NryUPxL7E
mailto:europe.vattenrening@tele2.se
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Till 2-3 st hushåll  
Med tack för er förfrågan lämnar vi härmed följande anbud på  
reningsanläggning för Ert vatten. 
 

Höjer pH och eliminerar aggressiv kolsyra 
 
Offererat avsyrningsfilter höjer ph-värdet till ca 7.5-8.7 samt eliminerar den aggressiva kolsyran.  
 

Härmed elimineras risken för korrosion i ledningsnät och hushållsmaskiner som annars uppkommer 
av sura egenskaper i ett vatten.  
Korrosion på rörledningar är en av de vanligaste orsakerna till vattenskador i hushåll samt ger ökad 
koppar halt i dricksvatten. Koppar är hälsofarligt!  
 

Automatiskt renspolande avsyrningsfilter  
typ AA-70 
inklusive Automatik för automatisk backspolning, förbigångpaket(R25), 
rostfria flexslangar(R25), 4m plastslang för dränering av spillvatten, 
påfyllningstratt, pH- mätare. 
Vårt Patenterade Dysrörsstopp ingår i filtersystemet! 

 
 
 

Automatisk renspolning.  Ingår! 
För att uppnå ett så underhållsfritt filter som möjligt ingår vår exklusiva och 
mycket robusta automatik som är programmerad utav oss vid leveransen. 
Automatiken sköter backspolning/renspolning utav filtersystemet helt 
automatiskt vilket säkrar för lång livslängd av filtermassan, minimalt underhåll 
av anläggningen samt säkerställer god vattenkvalitet året runt. Automatiken är 
användarvänlig och lätt att förstå.  
Genom att trycka på endast en knapp kan man gå igenom hela programmet. 
Samt kan även starta extra spolning helt manuellt vid exempelvis igångkörning 
av system eller kontroll av automatik funktion. 
 

 
 
 

Filmlänk tryck här Avsyrningsfiltret AA-70 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dysrörsstoppet.  
Vårt Patent!  
Din trygghet! 

Film länk 
 

 

Vid eliminering av den aggressiva kolsyran förbrukas ca 5-12 kg avsyrningsmassa/År. 
Fyll på med avsyrningsmassa vid behov (Artikel nr 8004). Denna påfyllningsfiltermassa kan handlas enkelt från 
vår E-handel. 
Hårdhetsökningen på vattnet när aggressiv kolsyra elimineras blir ca 1 Dh per 10mg/L aggressiv kolsyra.  
Vid behov av att ta ned hårdheten i efterhand kompletteras vårt avhärdningsfilter Cabinet. 
 

 

 
 
 

Vårt egenutvecklade avsyrningsfilter eliminerar:  

 Aggressiv kolsyra  Stoppar Kopparangrepp  Höjer pH-värdet  Stärker skelettet 
         
 
 
 
 
 

Se även information på nästa sida. 
 

http://youtu.be/60NryUPxL7E
https://europevattenrening.se/wp-content/uploads/2019/11/Film-bortplockning-av-dysrorstoppet.mp4?_=1
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Bra att veta 
 Vi använder oss av naturliga livsmedelsgodkända kalkfiltermassor, utan behov av kemiska 

doseringsutrustningar! 
 Med våra avsyrningsfilter finns ingen risk för överdoseringar!  

= Trygghet för Er och Kundens hälsa!   
 Vår filtertank är av livsmedelsgodkänd miljöplast vilket gör att den står emot alla frätande egenskaper 

som ett vatten kan ha! Även provtryckt till 11kg! Med en stark ficklampa kan man lysa genom tanken 
för att se nivån på filtermassorna! 

 Våra filtersystem renspolas kontinuerligt varje vecka till golvbrunn, detta eliminerar risken att små 
partiklar/kalkdamm upplösta från filtermassan kan leta sig vidare till huset. Renspolningen är således 
mycket viktig! 

 
 
 
 
 
 

Renspolningen är en viktig bit i processen 
Vid eliminering av brunnsvattnets aggressiva kolsyra får man naturligt en hårdhets ökning. Om man i förväg vill 
veta vilken hårdhets ökning det kommer bli bör kunden välja att göra en brunnsvatten analys innehållande 
värdet Aggressiv kolsyra (CO2), detta ingår i vårt förmånliga analyspaket typ Kemisk-Fysikalisk (se broschyr). 
Från Alla ”kalkfilter” frigörs kalkpartiklar som kan öka hårdheten rejält i ett hushåll beroende på bland annat 
den aggressiva kolsyran. Vi minimerar risken att få ett kalkhaltigt vatten efter ph-höjningen tack vare en 
effektiv renspolning som sker ca 2-3 ggr i veckan. När filtret renspolas sköljs filtermassan ren från upplöst kalk 
& kalkpartiklar. Vattnet från renspolningen leds vidare till golvbrunn/avlopp och kan även med fördel samlas  
upp i regntunna sommartid för att nyttjas som bevattningsvatten.   
Tack vare renspolning minimerar vi dramatiskt risken för att hushållets varmvattenberedare, kranar, dusch 
munstycken, disk/tvättmaskin m.m. kalkar igen av onödig hårdhetsökning (dh) på vattnet! På samma gång 
minimerar Vi samtidigt risken för att kunden ska behöva komplettera med mjukgörande filter i efterhand.   
Filtersystemet renspolas antingen manuellt eller automatiskt i ca 10 minuter, med minst 30L/min.  
 

 
Teknisk data: 

Modell Genomströmning 
liter/min  

Rör- 
anslutningar  

Filtertank 
diameter mm  

Höjd totalt mätt 
i mm  

Spolvatten 
behov, minst 

liter/min  

AA-70 25 – 30 1" 330 1560 30 

 
 
 

 

 
 

Automatik Digital & förbigångventilpaket. 

Smidig dygns automatik av högsta kvalitet med  
24 volts transformator. 
 
 

Ingår! 

 

   
 

Rostfria flexslangar (R25) av livsmedelgodkänd kvalitet.  
Påfyllningstratt gör det enkelt att fylla på ny filtermassa.  
PH-mätare ger säker kontroll av pH värdet, ph bör helst vara 
över 7.5! 
 

Ingår! 
 

 
 

 
 
Se även information på nästa sida 
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Patent nr. 0400866-0 

 

DYSRÖRSSTOPPET!  

Vi äger det ovärderliga patentet 

Dysrörsstopp* som säkrar Våra 

filtersystem med att dysröret EJ 

följer med upp vid den enkla  

6 månaders service,  

rengöring toppdysa & kontroll av 

filtermassanivå! 

Säkerhetsfunktionen 

Skyddar servicemannen & kunden 

från dyra oplanerade 

filtermassabyten!  

*>99.99% ökad säkerhet! 

 

Vårt Patentombud på Awapatent anser att patentet förhöjer Europe filtersystems värde med 

tusentals kronor varje år eftersom det fortsätter att skydda kunden år ut och år in. 
 

 
 

Övriga rekommendationer. Renings- och Återköps garanti 2 år samt 2 år materialgaranti ingår med vårt avsyrningsfilter typ 
AA-41 och gäller under förutsättning att förbrukning motsvarar det som produkten är tillämpad för och att vattenkvalitet in 
till avsyrningsfiltret uppfyller följande gränsvärden Partiklar/sand= Ingen, Turbiditet mindre än 3 FNU, Fe mindre än 
0.5mg/L, Mn mindre än 0.3mg/L, pH 5.0-7.0, COD-MN mindre än 8mg/L, Klorid mindre än 100mg/L, Natrium mindre än 
100mg/L, TDS mindre än 200mg/L. Om ni har anmärkning på något av dessa värden kan ett alternativ vara ett lämpligt 
förfilter, sådan förfiltrerande reningsutrustning handlar ni av Europe Vattenrening AB för att garanti ska gälla på 
avsyrningsfiltret. Viktigt är således att ni har gjort ett Kemisk-Fysikaliskt brunnsvattenprov (råvatten, Ej filtrerat) och har ni 
funderingar är ni välkommen att kontakta Europe Vattenrening AB för rådgivning i val av filter. 
 

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

Montering tillkommer och ingår ej! Tips på montörer se vår hemsida, huvudrubrik Montör nära dig. 
Garanti: 10 år garanti vid material –och fabrikationsfel av filtertanken. 
Garanti: 2 år vid material –och fabrikationsfel. 
Garanti: 2 års rening –och återköpsgaranti enligt text i garantin. 
Filtermassan är ett förbrukningsmaterial. 
Spolvattnet från filtersystem bör tex ledas till stenkista. Kolla upp vad som gäller för ditt avlopp. 
Fullständig installations –och bruksanvisning samt service intervall-latmall 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  
 

Referenser hittar ni på denna länk: Referenser 
Vid behov av att få kontakt med vvs-montör som kan hjälpa dig med monteringen kan ni  
hitta dem på vår hemsida, klicka på länken – Montör nära dig 
Se även information på nästa sida 

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

 
Tfn. 0478-10017 

http://www.europevattenrening.se/referenser.html
http://www.europevattenrening.se/montornaradig.html
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Tips! 

Smidigt och lätt  

kontrolleras filtermassa nivån i våra 

transparenta filtertankar, funkar även vid en 

snabb kontroll av backspolningsfunktionen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


