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En ren glädjekälla
Oavsett om du vill njuta av vita nytvättade lakan eller 
ett gott vatten så är det renheten och kvaliteten som 
avgör.
  Aqua Expert är vi vad vi heter - experter på rent
vatten. Vi hjälper dig hela vägen - från analys av vattnet
till filterinstallation med hjälp av våra återförsäljare.
  Gå in på aquaexpert.se för att läsa mer och hitta din
egen vattenexpert eller ring oss på 0470-700 600.
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Typ Höjd
mm

Monteringsyta
mm

Röranslutning
mm

Material Spolvattenbehov
lit/min

Kombi 125 AUL 1530 650 x 460 R20 Rostfritt stål SS 2333/EN1.4301 ≈ 50
Max arbetstryck: 6 bar. 230 V jordat.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles

Göingefilter Kombi AUL är ett kombinationsfilter som åtgärdar järn, 
mangan, lågt pH-värde, aggressiv kolsyra och svavelväte/berggas.

Filtret installeras mellan pumpen och lågreservoaren vilket inne-
bär att man har rent och filtrerat vatten i lågreservoaren. Vid varje 
pumpstart tillsätts ny luft till filtret. Vattnet finfördelas i den luft-
ficka som byggts upp och luftens syre gör att järnet och manganet 
oxiderar och fälls ut. Vattnet passerar sedan en kalkbädd där pH-
värdet och den aggressiva kolsyran åtgärdas, samt en sandbädd 
där det oxiderade järnet och manganet fastnar. Vattnet fortsätter 
in i lågreservoaren. Ovanstående process upprepas kontinuerligt 
med hjälp av cirkulation mellan renvattenhydrofor och filter, 
vattnet blir flerfiltrerat. Filterbädden hålls ren med retur-
spolningar som skall göras med vissa intervall, dock 
minst en gång per vecka. 

Hur Göingefilter Kombi AUL fungerar

Järn, mangan- och
kombinationsfilter 
Automatisk spolning

Produktegenskaper
• Garanterat resultat

• Med naturlig rening

• Utan kemikalier

• Ger flerfiltrerat vatten

• Filtret är servicevänligt

• Svensktillverkat rostfritt filterkärl

• Miljövänligt

• Automatisk backspolning

• Produkten är CE-märkt

• Standardkopplingar
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Göingefilter Kombi 
125 AUL

Enkel påfyllning av filtermassa
Nu levererar vi lock med påfyllningshål som standard. Kontroll 
och påfyllning av massa blir enklare med hjälp av 
inspektionshålet/proppen. Service har aldrig varit enklare!




