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BESKRIVNING

Arsenic
Arsenic är ett arsenikfilter som tar bort förhöjda halter av  
föroreningen arsenik med effektiv jonbytarmassa. 

När vattnet passerar jonbytarmassan  absorberas  arseniken  
och ett rent vatten erhålls. 

För att  motionera filtermassan och undvika kanalbildningar 
returspolas denna efter bestämda intervaller. 

Hur ofta filtermassan returspolas beror på vattnets egenskaper 
samt beräknad vattenförbrukning. Byte av filtermassor sker  
när filtermassan har nått sin mättnadsgrad. 

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, driftsätta 
och reparera anläggningen.

• Elanslutningar ska göras fackmässigt.  
Se till att följa  passande jord- och  
isoleringsregler.

• Bryt alltid strömmen till anläggningen vid  
service och underhåll.

• Före service och underhåll måste systemet 
tryckavlastas och vattentillförseln stängas av.  
Stäng även av ev. doseringspump.

Arsenic R Arsenic G
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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.   

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

Inkommande vattentryck
Pump för inkommande vattenflöde ska vara anpassad för 
filtrets spolvattenbehov. Vid risk för stort spolflöde ska en 
flödesregulator som är anpassad för filtrets spolvattenbehov 
installeras på inkommande ledning till filtret.

Avloppsanslutning
Anslutning till avlopp skall separeras från golvbrunnen med 
ett luftgap.

! Avloppet får inte vara placerad högre än ledning  
för inkommande vatten.

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 ................Ja

Elanslutning för automatik ...... 230 V 50 Hz

1

1

4

2

1.  Filterkärl 
Modell Arsenic R – rostfritt filterkärl 
Modell Arsenic G – glasfiber

2.  Tidstyrd automatik

3.  Filtermassor

4.  Multiverktyg för automatik
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FÖRBEREDELSER

Arsenic R 
placeringsprincip
1.  Inkommande vatten

2.  Tryckströmbrytare

3.  Hydrofor/hydropress

4. Arsenic R

5. Bypass

6.  Filtrerat vatten till hushåll

7.  Avloppsanslutning

Arsenic G 
placeringsprincip
1.  Inkommande vatten

2.  Tryckströmbrytare

3.  Hydrofor/hydropress

4. Arsenic G

5. Bypass

6.  Filtrerat vatten till hushåll

7.  Avloppsanslutning

1

1

4

4

5

5
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6

7

7

2
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3

3
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FÖRBEREDELSER

Montering av Arsenic R
1. Avlägsna locket. 

Lossa spännringen, 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  
väggen. Avståndet mellan vägg och filterkärl bör vara 
minst 20 cm, så det finns utrymme för åtkomst för 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 – Arsenic R
4. Täck över innerröret, så det inte kommer filtermassa i det.

5. Häll i de medföljande filtermassorna i ordning  
enligt nedan.

 A. Bärlager 5 - 9 mm

 B. Jonbytarmassa mot Arsenik

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

FÖRBEREDELSER

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

! Viktigt att förankra kärlet ordentligt innan  
idriftsättning.
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Montering av Arsenic G
1. Placera filtret där det ska vara.  

Avståndet mellan vägg och filterkärl bör vara minst  
20 cm, så det finns utrymme för åtkomst för  
service och underhåll.

Påfyllnad av filtermassa – Arsenic G
2.  Placera medföljande tratt på filtertanken.

3. Täck över innerröret.  

! Filtermassa får ej hamna i innerröret.

FÖRBEREDELSER

4. Häll i de medföljande filtermassorna i ordning  
enligt nedan.

 A. Bärlager 5 - 9 mm

 B. Jonbytarmassa mot Arsenik

5.  Placera medföljande tratt på filtertanken.

6. Avlägsna täckingen av innerröret  
och montera på automatiken.
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INSTALLATION

Installera Arsenic mot hushållet
1.  Montera bypass för filtret (D) på ledning mot hushållet.

2. Anslut ledning för inkommande vatten (E) till  
IN-anslutning (E1) på automatiken.

3. Anslut ledning för urgående vatten mot hushållet (F) till  
UT-anslutning (F1) på automatiken.

Koppla avloppsanslutning (G)

Använd medföljande slang för avlopps anslutning.

!
Avloppsslangen skall vara så kort som möjligt. 
Placera slangen mot avloppen med ett 
luftgap.

1. Lossa avloppsanslutningen.

A

B

C

D

E

E1

F1

F

G
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INSTALLATION

2.  Montera kopplingsdetaljer på slang.

3.  Koppla slang till avloppsanslutningen.

4.  Koppla till avlopps anslutning.

5. Placera änddelen av slangen mot avlopp med ett luftgap

6.  Stäng bypass-ventil (D) och öppna ventilerna (E) och (F)

Filtret är nu klart för idriftsättning.
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Idriftsättning av Arsenic R och G
Kontrollera så att filtret är installerat enligt Installation 

1. Sätt filter i bypass-läge genom att vida reglage  
för in- och utkommande vatten i off-läge, enligt (A).

2. Starta pump för inkommande vatten.

3. Öppna ett tappställe  
Låt vattnet rinna från tappstället i ett par minuter. 
Stäng stäng sedan tappstället. 

A

B

C

IDRIFTSÄTTNING

4. Öppna försiktigt reglaget för inkommande vatten (B)  
och låt vattnet fylla filtret.

5.  Öppna försiktigt reglaget  för utgående vatten (C).

6.  Öppna ett tappställe 
Låt det rinna i ett par minuter för att tömma systemet  
på all luft. 
Stäng sedan tappstället.
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PROGRAMMERING TIDSTYRD

Tidstyrd automatik
Anslut i ett jordat 230V eluttag.

Programmering av klocka

1.  Tryck SET.

2.  Stega med Pil upp/Pil ner till närmsta hela timme,  
PM indikerar eftermiddagstid.

3.  Tryck SET för att verifiera och återgå till normaldrift.

! Vid eventuellt strömavbrott ska klockan 
programmeras på nytt, övrig data är lagra i minnet.

Vad syns normalt i displayen?

Normalt visas aktuell tid.

1. Vid normaldrift visas en av följande displayer; 
Tid eller antal dagar till nästa backspolning.

2. Om pilen indikerar Regen kommer backspolning  
ske kommande natt.

3. Växla mellan valen med Pil upp/Pil ner.

Regen •

SET

• Time

TO REGENERATE
Tonight - Press

See Inside Cover For Additional Instructions

Now - Hold

Together

Together
For 4 Sec.

• PM
  Days To
  Regen

Min. Fill •
• •Regen

Time
3

Regen •

SET

• Time

TO REGENERATE
Tonight - Press

See Inside Cover For Additional Instructions

Now - Hold

Together

Together
For 4 Sec.

• PM
  Days To
  Regen

Min. Fill •
• •Regen

Time
2

Regen •

SET

• Time

TO REGENERATE
Tonight - Press

See Inside Cover For Additional Instructions

Now - Hold

Together

Together
For 4 Sec.

• PM
  Days To
  Regen

Min. Fill •
• •Regen

Time
2

Regen •

SET

• Time

TO REGENERATE
Tonight - Press

See Inside Cover For Additional Instructions

Now - Hold

Together

Together
For 4 Sec.

• PM
  Days To
  Regen

Min. Fill •
• •Regen

Time
3

Programmering av backspolningstid  
och intervall (Regen)

! Schema för backspolning är förprogrammerad  
vid leverans. Ändra inte intervallen.

1. Kontrollera din backspolningstid genom att hålla inne  
SET och Pil upp samtidigt i 3 sekunder. 

2. Ange starttid för backspolning med Pil upp eller Pil ner. 
Tryck SET för att bekräfta timme, sedan Pil upp eller Pil ner 
för att ställa in minuter.  
Tryck SET för att gå vidare till inställning av backspolnings-
intervall. 

3.  Ange antalet dagar mellan backspolning med Pil upp 
eller Pil ner.  
Bekräfta genom att trycka SET.

! Vid backspolning luckras filtermassan upp för att 
återta sin ursprungliga filtreringsförmåga. 
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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

Returspolning X

Kontroll av filtermassa X

Byte packbox 3 år

Manuell backspolning – tidstyrd automatik
Om du önskar göra en omedelbar backspolning: 
Håll inne Pil upp och Pil ner i cirka 3 sekunder. 
Backspolning startar efter det.

!
För att säkerställa att backspolning kommer att ske 
kommande natt – håll inne Set Hour och Pil upp. 
Pil i display ska indikera Regen.

Regen •

SET

• Time

TO REGENERATE
Tonight - Press

See Inside Cover For Additional Instructions

Now - Hold

Together

Together
For 4 Sec.

• PM
  Days To
  Regen

Min. Fill •
• •Regen

Time
3

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Bypass-läge vid service
Om du inte vill bryta vattentillgång till hushållet vid  
service, så kan man stänga ventil (E) och (F) och sen  
öppna ventil (D), se Installation.

1. Stäng IN och UT på automatiken.

2.  Tryckavlasta filtret. 

3. Genomför service åtgärd.

4. Återstarta efter service genom att stänga ventil (D)  
och sen öppna ventil (E), se Installation.

5. Öppna IN och  sen UT på automatiken.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

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

1.  Sätt filtret i bypass-läge, se Skötsel och underhåll/ 
Bypass-läge vid service.

2.  Välj mellan att kontrollera filtermassan genom att: 
Arsenic R – demontera övre lock med automatik 
 Arsenic G – demontera automatik

3.  Kontrollera att nivån inte understiger markering 
för lägsta nivå.  
Fyll på med Jonbytarmassa mot Arsenik om nivån  
understiger lägsta nivå.

4.  För att driftsätta filtret igen: 
Arsenic R – montera övre lock med automatik 
Arsenic G – montera automatik

5. Återstarta efter service, se Skötsel och underhåll/ 
Bypass-läge vid service, samt se Idriftsättning.

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

Byte av packbox – vart tredje år
1.  Sätt filtret i bypass-läge, se Skötsel och underhåll/ 

Bypass-läge vid service.

2.  Dra ur stömkabeln.

3.  Ta av displayhöljet.

4.  Lossa kontakten/kontakterna till  
kretskortet.

5.  Ta bort kretskortskassetten.

5.  Lossa pistong med multiverktyget.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

! Se till att pistongen är i rätt  läge  
för återmontering. 

Gängtappen skall sticka ut 20-25 mm för att inte  
skada pistongen.

! Ställ pistongen i rätt läge genom att:

1. Dra för hand åt den vita kuggkransen fullt åt höger.

2. Lossa med ett kvarts varv åt vänster.

6.  Dra försiktigt pistongen rakt ut. 

! Ibland kan packboxen följa med pistongen ut.

7. Avlägsna packboxen. 
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

8. Montera den nya packboxen och pistongen.

10. Återmontera kretskortskassetten och koppla kontakterna 
till kretskortet. 

! Se till inga sladdar hamnar i kläm  
vid återmonteringen.

9.  Sätt fast pistongen med multiverktyget.

11. Montera tillbaka displayhöljet.

12. Anslut strömkabeln igen.

13. Återstarta efter service, se Skötsel och underhåll/ 
Bypass-läge vid service, samt se Idriftsättning.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Kontrollera nivå på filtermassa Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Varje halvår

Byt packbox Installerad År 3 År 6 År 9 År 12 År 15

Varje halvår

Skötsel & underhållslogg
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FELSÖKNING

Problem Åtgärd

Felkod visas på display Se felkodslista, Felsökning / Felkoder för programautomatik

Inget visas på displayen Kontrollera strömförsörjning, säkringar, jordfelsbrytare,  
samt nätkopplingen till automatiken

Display visar inte rätt tid Kontrollera strömförsörjning, säkringar, jordfelsbrytare,  
samt nätkopplingen till automatiken

Programmera in rätt tid, se Programmering

Backspolning sker  
på fel tidpunkt

Kontrollera att rätt tid och tid för backspolning är rätt  
inställda, se Programmering

Kontrollera att kabeln till automaiken sitter ordentligt på moderkortet.  
Se Skötsel & Underhåll/Byt packbox, för att komma åt kontakten.

Tiden blinkar på displayen Kontrollera strömförsörjning. Programmera in rätt tid,  
se Programmering

Backspolning sker  
inte automatisk,  
men manuell  
backspolning fungerar

Se till att inte anläggningen är satt i by-pass, se Idriftsättning

Kontrollera att rätt tid och tid för backspolning är rätt  
inställda, se Programmering

Kontrollera att kabeln till automaiken sitter ordentligt på moderkortet.  
Se Skötsel & Underhåll/Byt packbox, för att komma åt kontakten.

Vatten rinner ner i avloppet Strömavbrott under backspolning har inträffat.  
Backspolning återupptas när strömmen är tillbaka. 

Kontrollera att rätt tid och tid för backspolning är rätt  
inställda, se Programmering
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FELSÖKNING

Felkoder för automatik

Problem Åtgärd

E1, Err - 1001, ERR - 101 Tag av displayhöljet. 

Kontrollera att moderkortet sitter ordentligt i fästet och att motorn är kopplad  
till kontakten märkt “Motor” på moderkortet.

E2, Err - 1002, ERR - 10 Tag av displayhöljet. 

Tag ur pistong och kontrollera inget föremål stör/hindrar automatiken.  
Se Skötsel & underhåll/Byt packbox, hur du tar loss pistongen. 

E3, Err - 1003, ERR - 103 Tag av displayhöljet. 

Kontrollera pistong och packbox så att inget föremål stör/hindrar  
automatiken.  
Se Skötsel & underhåll/Byt packbox, hur du tar loss pistongen. 

E4, Err - 1004, ERR - 104 Tag av displayhöljet. 

Kontrollera pistong och packbox så att inget föremål stör/hindrar automatiken. 
Se Skötsel & underhåll/Byt packbox, hur du tar loss pistongen. 

Koppla ifrån strömmen på moderkortet i 5 sekunder. Återanslut.  
Se Felsökning/Återställning av nätkoppling

Err - 1006, Err - 106, Err - 116 Tag av displayhöljet.  
Koppla ifrån strömmen på moderkortet i 5 sekunder. Återanslut.  
Se Felsökning/Återställning av nätkoppling

Kontrollera pistong och packbox så att inget föremål stör/hindrar automatiken. 
Se Skötsel & underhåll/Byt packbox, hur du tar loss pistongen. 

Err - 1007, Err - 107, Err - 117 Tag av displayhöljet. 

Kontrollera pistong och packbox så att inget föremål stör/hindrar automatiken. 
Se Skötsel & underhåll/Byt packbox, hur du tar loss pistongen. 

Återställning av nätanslutning
Flera felkoder i displayen kan åtgärdas genom att koppla bort 
strömmen på moderkortet i 5 sekunder.  
Återanslut sedan.  
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