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BESKRIVNING

Göingefilter K
Göingefilter K åtgärdar problem med lågt pH-värde och 
 aggressiv kolsyra. Svensktillverkad och fri från kemiska tillsatser. 

Göingefilter K ett s.k. uppströmsfilter, utan backspolning.  
Det är viktigt att det finns tillräckligt med luft i hydroforen/hydro-
pressen hela tiden för att få flöde genom filtret vid pumpstarter.

Vattnet passerar filterbädden uppströms och får bädden att 
 fluidisera(sväva). Filtermaterialet som består av halvbränd 
dolomit  neutraliserar kolsyra  (CO2) genom att kolsyran urlakar 
kalkens karbonatinnehåll, ombildning sker till bikarbonat med 
ökad alkalinitet som följd.

Då dolomitmassan innehåller stora mängder magnesiumoxid 
kommer pH-värdet att justeras upp snabbt genom filterbädden.

Göingefilter K går att komplettera med Ecoflush Luftinjektor för 
att minska driftkostnaden eller om pumpen har låg kapacitet.

Ni installerar en vattenbehandlingsutrustning från Aqua Expert AB. Som en extra trygghet till  
ert val av leverantör erbjuder vi olika garantier. Läs mer om våra garantivillkor på www.aquaexpert.se

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar utan föregående meddelande.  
Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel.

Säkerhetsföreskrifter
• Ansvarig personal för installation, drift och 

underhåll ska läsa och förstå innehållet i bruks-
anvisningen före  installation. Efter installation 
ska bruksanvisningen  sparas för framtida bruk.

• Endast behörig fackman får installera, idriftsätta 
och reparera anläggningen.

• Vid service skall filtret ställas i bypass-läge.
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Leveransen innehåller:

FÖRBEREDELSER

Val av placering
Planera noga ett utrymme för systemet, den skall vara där i 
många år. Kontrollera att filtret placeras på en plan yta.   

! Göingefilter K skall kopplas på inkommande  
råvatten före hydrofor/hydropress.

Placera filtret lättåtkomligt för service och underhåll,  
gärna med 50 cm fritt höger och vänster om filtret.  
Se Förberedelser/ Placeringsprincip.

Inkommande vattentryck
Pumpen för inkommande vattens flöde ska vara anpassad för 
filtrets behov. Vid risk för högt spolflöde skall en flödesregu-
lator installeras på inkommande ledning till filtret. 

Spolvattenbehov

Göingefilter K 50 40 liter per minut

Göingefilter K 125 60 liter per minut

Avloppsanslutning
Filtret kräver ingen avloppsanslutning när filtret är i drift. 

Vid idriftsättning kan det krävas att slang leds till avlopp.  
Tänk på att anslutningen till avloppet skall separeras från 
golvbrunnen med ett luftgap.

Placera ej för nära varmvattenberedare
Det skall vara tillräckligt långt mellan utrustningen och 
varmvatten beredaren, pga. eventuell överföring av värme  
via kallvattenrören. Alternativt monteras en backventil på 
utgående ledning från filtret.

Maxtryck/PN ...................................6 bar 

Pumpstarter per dygn: ................ max 15 st

Arbetstemperatur: ................... max 40 °C 

Avlopp för backspolning krävs ............. Nej
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1.  Filterkärl med förmonterade kopplingar 
och påfyllnads propp med luftnings-
ventil

2. Bypass-ledning

3.  Övre ventilkoppel

4.  Nedre ventilkoppel

5.  pH-test

6.  Filtermassor
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FÖRBEREDELSER

Placeringsprincip
1.  Inkommande vatten

2.  Tryckströmbrytare

3. Göingefilter K med  
inbyggd bypass

4.  Hydrofor/hydropress

5.  Filtrerat vatten till hushåll
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FÖRBEREDELSER

Montering av Göingefilter K
Göingefiltret är till stora delar färdigmonterad vid leverans.

1. Avlägsna locket. 
Lossa spännringen och lyft upp locket och lägg det  
försiktigt åt sidan. 
Ta upp gummitätningen som levereras liggande i kärlet.

A

B

2. Placera filtret där det ska vara.  
Placera filterkärlet med kärlets lodräta svetsfog mot väg-
gen. Avståndet mellan vägg och filterkärl bör vara minst 
20 cm för åtkomst vid service och underhåll.

3.  Förankra filterkärlet i golvet med bultar, en i varje fot. 

! Du kan även förankra filterkärlet när du fyllt  
på filtermassan. Viktigt att förankra kärlet  
ordentligt innan idriftsättning.

Påfyllnad av filtermassa
4. Häll i de medföljande filtermassorna i ordning  

enligt nedan.

 A. Bärlager 5 – 9 mm

 B. Avsyrningsmassa  
Fyll upp till märke ”högsta nivå”, markerat på utsidan  
av filterkärlet. 

5. Placera tätningsringen. 
Beroende på vilken modell du har skall du antingen  
montera tätningsringen på lockets inre kant eller  
på cylinderkanten. 
Tryck fast och kontrollera att tätningsringen  
ansluter tätt.

Beroende på kärltyp skall tätningsringen placeras olika:

Rostfritt kärl 318 Placeras direkt under locket

Rostfritt kärl 405 Placeras på cylinderkanten



© AQUA EXPERT – Göingefilter K  2022/16

6.  Sätt sedan på locket och montera spännringen. 
Använd en gummiklubba för att knacka in spännringen  
så att den sluter tät. 
Dra åt skruvar och muttrar.

! Spännringen är en säkerhetsanordning!  
Var noggrann vid monteringen.

7.  Montera på nedre ventilkoppel.

8.  Montera bypass-röret på nedre ventilkoppel.

9.  Montera övre ventilkoppel på bypass-ledning och mot 
anslutningen på locket.

10. Se till att alla kopplingar är åtdragna.

FÖRBEREDELSER
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FÖRBEREDELSER

12. Förankra filtret om du inte gjorde det i steg 3.

! Viktigt att förankra kärlet ordentligt innan  
idriftsättning.



© AQUA EXPERT – Göingefilter K  2022/18

INSTALLATION

Installera Göingefilter K med hydrofor
För installation med hydropress eller pumpautomat,  
se Alternativ installation.

1.  Montera avstängningsventil både på in- och utgående 
sida på hydroforen (B1 och B2).

2.  Anslut utgående ledning från filtret (C2) till ingående  
på hydrofor (B1).

3.  Montera tryckströmbrytare (D) på filtret.

4. Anslut hydrofor (B2) till inkommande vatten  
mot hushållet (E).

5.  Koppla inkommande vatten från pump (A) via 
 tryckströmbrytare (D) till filtret (C1).

6.  Kontrollera att ventilerna 1 och 5 är i stängt läge,  
samt att 2, 3 och 4 är i öppet läge.

Filtret är nu färdigmonterat.

C1
C3

5

A

D E

B1 B2

C2
1

2

4

3



© AQUA EXPERT – Göingefilter K  2022/1 9

Justering av pH-värdet med  
blandningsventil
Blandningsventil (1) ska vara stängd vid normal drift.

Endast i undantagsfall skall blandningsventil (1) öppnas  
för att justera vattnets pH-värde.

Rekommenderat pH-värde är mellan pH 7,5 - pH 9.

IDRIFTSÄTTNING

Idriftsättning av Göingefilter K
1. Stäng ingående avstängningsventil till hydroforen (B1).

2. Starta pump för inkommande vatten (A).  
Låt pumpen gå tills tryckströmbrytaren slår ifrån.

3. Stäng av pumpen (A). 
Montera en slang på anslutning (C3) och led till avloppet. 
Öppna ventilen (5) och töm ut vattnet ur filtret. 
Stäng sedan ventilen (5).

4. Upprepa detta några gånger för att få bort kalkdammet.

! Kontrollera efter eventuella läckage.

! Vattnet kan under den första tiden få lite  
lukt och smak på grund av kalkdammet när 
filterbädden är ny. 
Spola mycket om smak eller lukt uppkommer.  

Filtret är nu i drift.

3

1
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Underhåll och översyn 
För att säkerställa att systemet fungerar och vatten kvaliteten 
förblir bra ska filtret kontrolleras och underhållas regel-
bundet.

Om filtret trots allt inte fungerar eller vattenkvaliteten blivit 
sämre, kontakta er återförsäljare.

Vecka Månad Halvår År

Kontroll av filtermassa X

Rengöring av filterkärl

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Bypass-läge vid underhåll
Man behöver inte bryta vattentillgången till hushållet vid 
underhåll. Därför ställer man filtret i bypass-läge.

1. Vrid blandningsventil (1) till öppet läge.

2. Vrid ventilerna (2 och 4) till stängt läge.

3. Montera en slang på anslutning (C3) och anslut med 
luftgap till avloppet. 
Öppna ventilen (5) för att tömma ut vattnet ur filtret. 
Stäng sedan ventilen (5).

4. Vattnet filtreras nu inte utan leds ofiltrerat till hushållet 
under tiden som underhåll utförs.

Återställa efter underhåll 

1. Vrid blandningsventil (1) till öppet läge.

2. Vrid ventilerna (2 och 4) till stängt läge.
5
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Kontroll/påfyllning av filtermassa  
– varje halvår
Kontroll av filtermassan skall göras minst 2 gånger per år.

1.  Sätt filtret i bypass-läge, se Skötsel & Underhåll/ 
Bypass-läge vid underhåll

2. Stäng hydroforens ingående avstängningsventil  
(B1, se Installation).

! Filtret skall vara i bypass-läge när filtermassan  
skall kontrolleras. Kontrollera att blandnings-
ventil (1) är i öppet läge och ventil (2) är i  
stängt läge.

3.  Välj mellan att kontrollera filtermassan via påfyllnings-
proppen (a) eller genom att demontera hela övre lock (b) 
för att komma åt bättre.

 a. Lossa påfyllningsproppen (F).

 b. Lossa locket genom att ta bort spännringen (G) och 
lossa på kopplingen (H) 

4.  Kontrollera nivån.  
Påfyllning skall göras om nivån är mer än 5 cm från  
”Högsta  påfyllningsnivå”, vilken är markerad på  
klistermärket på utsidan av filterkärlet.  
Kontrollera samtidigt filtermassan, den skall vara  
porös som blöt sand.

!
Om det förekommer klumpar i filtermassan  
skall dessa avlägsnas innan ny filtermassa  
fylls på. Läs mer på Felsökning.

5.  För att idriftsätta filtret igen så: 
a. Montera tillbaka påfyllningsproppen eller övre lock 
omvänt enligt punkt 3. 
b. Återställ filtret efter underhåll, se Skötsel & Underhåll/
Bypass-läge vid underhåll 
c. Har du fyllt på ny filtermassa skall du spola ur kalk-
dammet innan idriftsättning.  
Gör Idriftsättning/Idrift sättning av Göingefilter K

Rengöring av filterkärl – vid behov
Filtrets utsida kan få märken av t.ex. fingeravtryck. Använd en 
trasa med T-röd för att rengöra utsidan.

  

F

F

H

1 2

G
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Kontrollera  
två gånger per år: Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Nivå på filtermassan

Filtermassan är porös

Luftfickan i hydroforen/
hydropressen

Blandningsventil (1)  
är stängd

Kontrollera var 2-4 år: Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Pumpkapaciteten skall  
vara anpassad  
för filtrets flödesbehov

Skötsel & underhållslogg
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FELSÖKNING

Problem Möjlig orsak Åtgärd

Grumligt 
vatten

Filtermassan ej tillräckligt genom-
spolad efter installation eller  
påfyllning av filtermassa.

Spola filtermassan

För högt 
pH-värde

Filtermassan är ny. Öppna blandningsventil (1) lite men kom ihåg att 
stänga den efter ca 14 dagar.

För lågt 
pH-värde

För lite filtermassa i filtret. Kontrollera filtermassans nivå och fyll på vid behov.

Filtermassan har stelnat. Se problem Filtermassan har stelnat.

Blandningsventil (1) öppen. Stäng blandningsventil (1).

Filtermassan 
har stelnat

Pumpen (A) ger för lite vatten. Kontrollera pumpens (A) kapacitet, byt pump om  
kapaciteten är för dålig.

Blandningsventil (9) öppen.  Stäng blandningsventil (1).

Öppen blandningsventil kan göra att vattenmängden  
genom filtret blir för lågt, då kan filtermassan stelna.

För lite luft i hydroforen/ 
hydropressen.

Kontrollera luftfickorna i hydrofor /hydropress och  
fyll på vid behov.

För liten hydrofor/hydropress. Byt till minst en 60 liters hydropress eller minst  
en 150 liters hydrofor.

Råvattnets hårdhet är för hög  
för denna filtermassan.

Byt filtermassa. Vid leveransen är filtermassan anpassad 
efter grundförutsättningarna.

Rådfråga er installatör vilket filtermassa ni skall ha om ni 
inte vet vilken som följde med vid leveransen.
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Installera Göingefilter K 
med hydropress
1.  Montera avstängningsventil (B1) 

före hydropress.

2.  Anslut utgående ledning från  
filtret (C2) till ingående mot 
 hydropress (B1). Hydropress skall 
kopplas till ledning för inkomman-
de vatten till hushållet (E).

3.  Montera tryckströmbrytare (D) på 
filtret.

5.  Koppla inkommande vatten från 
pump (A) via  tryckströmbrytare (D) 
till filtret (C1).

6.  Kontrollera att ventilerna 1 och 5 är 
i stängt läge, samt att 2, 3 och 4 är i 
öppet läge.

Installera Göingefilter K 
med pumpautomat
1.  Montera avstängningsventil innan 

pumpautomatens trycktank (B1).

2.  Anslut utgående ledning från  
filtret (C2) till avstängningsventil 
(B1). Anslut med trevägsventil 
mot trycktank och ledning mot 
hushållet (E).

3.  Montera tryckströmbrytare (D) 
mellan filter och pumpen på 
 pumpautomaten.

5.  Koppla inkommande vattenledning 
till pumpautomatens pump (A) via 
 tryckströmbrytaren (D) till filtret 
(C1).

6.  Kontrollera att ventilerna 1 och 5 är 
i stängt läge, samt att 2, 3 och 4 är i 
öppet läge.

ALTERNATIV INSTALLATION
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