
GÖINGEFILTER KOMBI
JÄRN- & MANGANFILTER

Funktionsbeskrivning
Vattnet passerar luftfickan i filtrets övre del varpå järn och 
mangan fälls ut till partiklar och filtreras. Filterbäddens övre 
skikt neutraliserar kolsyra (CO2) och justerar upp pH-värdet.

Processen återupprepas med hjälp av filtrets cirkulations-
pump genom returledning från hydrofor och ett flerfiltrerat 
vatten erhålls med fördelen att höga mängder järn och 
mangan kan filtreras bort via cirkulationens långsamma 
flöde. När filterbädden mättats backspolas filtret i motsatt 
riktning. 

Efter avslutad backspolning övergår systemet i filtrerings-
läge men hjälp av automatiken. 

Finns alternativt även i manuellt back spolningsutförande. 

Kombinationsfilter som åtgärdar  
problem järn och mangan,   
– samt lågt pH, aggressiv kolsyra och  
svavelväte/berggas.

Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. 
Aqua Experts garantier ingår.

Produktval
  Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

  Ecoflush Luftinjektor minskar backspolningvolymen  
– ett avloppsvänligt tillval. 

Ingår i leverans
 Göingefilter, servicevänlig filterbehållare i rostfritt stål  

(20 års garanti)

 Tidstyrd automatik eller Manuell backspolning

Tekniska fakta
Maxtryck/PN .................................................6 bar 
Pumpstarter per dygn: ...............................max 15 st
Arbetstemperatur: ..................................max 40 °C 
Avlopp för backspolning krävs .............................. Ja
Elanslutning för automatik ..................... 230 V 50 Hz

Modell Art.nr.
Mått 
Höjd,mm Bredd, mm Djup, mm Index g/m³ Anslutning

Kombi 50 520000 1280 520 550 34 G20

Kombi 125 520030 1480 660 600 50 G20

Hastighet (m/h) 18 15 12 10 5**
Inter- 
mittent Spolflöde Luft

Backspol-
ningsvolymFe+Mn (ppm) < 2,5 < 3,5 < 5,0 < 7,0 < 10,0

Modell l/min l/min l/min l/min l/min l/min* l/min(2,5bar) l/min liter

Kombi 50 24 20 16 13 7 80 36 20 14 540 200

Kombi 125 40 33 27 22 11 100 50 34 16 750 340

Vi rekommenderar installation av Aqua Experts återförsäljare för att garantin ska gälla.

Placeringsprincip
1. Inkommande vatten
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Göingefilter

1

34

2

 * gäller för intermittenttappning på 2 min av kärlvolym 
tillsammans med hydrofor 150 L.

** cirkulation

med Ecoflush luftinjektor (tillval)

www.aquaexpert.se
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