
Aktiv Kol till ditt system
Det är värt att överväga aktiv kol för ditt system.
Det ger en rundare smak samt extra filtrering mot 
dårlig smak och lukt och inte minst pesticider.

Förfilter till ditt system
Man rekommenderas att installera ett förfilter 
innan inloppet till vattenavhärdaren.
Ett förfilter skyddar systemets interna kretslopp 
mot eventuellt sediment som kan sätte stopp för 
systemets funktionalitet.

”Kalkbeläggningarna minskar drastiskt
 - en otroligt skön känsla.”

inkl. förbikoppling
m. slangar

Kristallsalt till ditt system
Jämförelse med vanliga salttabletter
Högre renhetsgrad
Inga tillsatser
Europeisk standard EN973A
Klart saltvatten
Lång livslängd för vattenavhärdaren
 
Resin Clean (hartsrengöring)
Rengör hartsets yta på föroreningar.
Kan beställas på Filter-Onlines hemsida.

Vi kan kontaktas på:

Tlf: +45 70 40 42 22 
e-post: info@filter-online.com

Flödestyrd
Spara på

Vattenförbruket

 Extremt mjukt vatten

Vattenavhärdare
Reducerar kalken - upplev en helt ny frihet



6-8 personer
Smartflow 250

22 liter harts

Fördelar med kalkfritt vatten:

• Ingen kalk i disk- / tvätmaskin
• Ingen kalk i varmvattensbehållare / -växslare - ger 
stora besparingar.
• Minimerar förbruket av schampo, rengörings- 
medel och tvättmedel
• Håret kommer att upplevas som mjukare och 
behagligare.
• Förlänger livslängden på alla vattenförbrukande 
apparater, som  vattenkokare och kaffebryggare 
samt andra installationer.
• Tvätten håller sig mjuk och snygg även utan sköl-
jemedel.

1-5 personer
Smartflow 125

11 liter harts

FUNKTIONSBESKRIVNING
När råvatten passerar genom hartset så ersätts kalcium- och magnesium-
joner med natriumjoner och systemet levererar mjukt vatten.
Systemet renereras med kristallsalt och tiden för regenereringen kan 
bestämmas utifrån vattenförbrukningen. Systemet har en styrenhet som 
bestämmer systemets regenerering till exempelvis kl. 02.00 på natten när 
det inte finns någon förbrukning.
Kapaciteten per regenerering beror på aktuell hårdhetsgrad.

Med den nya serie av vattenavhärdare
kan du verkligen uppleva lite lyx.

Köket och badrummen blir fritt från kalkbeläggni-
gar och det är en otroligt skön känsla.
Du slipper dessutom defekta rörsystem, inga 
förkalkade kaffemaskiner / vattenkranar och inga 
kalkfläckar på ditt kakel.

Systemet har en fulländad konstruktion och mycket 
låg förbrukning jämfört med andra på marknaden.
Det medföljer en förbikoppling.

Systemet är mycket ekonomiskt på exempelvis el 
/ vatten och saltförbrukning och är en mycket bra 
investering eftersom det också ger en betydligt 
längre livslängd för dina andra installationer.

Smartflow 250
Lämplig för hushåll med 6-8 personer*¹

• 75 kg saltkapacitet Kristallsalt
• cirka 2,5 kg salt per regenerering
• Kräver ström/avlopp och installation äv förbikoppling
• Ström som mobilladare
• Bredd 29 cm
• Djup 48 cm
• Höjd 113 cm
• 22 l. jonbytarmassa (harts)

*1 Man rekkomanderas att beräkna aktuellt föbruk 
eftersom det skiljer sig mellan användningen för 
varje person.

Smartflow 125
Lämplig för hushåll med 1-5 personer*¹

• 25 kg saltkapacitet Kristallsalt
• cirka 1,5 kg salt per regenerering
• Kräver ström/avlopp och installation äv förbikoppling
• Ström som mobilladare
• Bredd 29 cm
• Djup 48 cm
• Höjd 67 cm
• 11 l. jonbytarmassa (harts)

Smartflow 125 
- Regenererar efter 1800 liter
Smartflow 250 
- Regenererar efter 2500 liter

Dimensioner: 
- Smartflow 125: 29x48x67 cm 
- Smartflow 250: 29x48x113 cm
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